
NOVENA EM LOUVOR A 
SÃO GASPAR BERTONI

VI Dia, 8 de junho

Missionário Apostólico



Oração Inicial
Abri, Senhor, os meus lábios para bendizer o 

vosso santo nome. Purificai o meu coração de 

todos os pensamentos vãos, desordenados e 

estranhos. Iluminai o meu entendimento e 

inflamai minha vontade para que possa rezar 

digna, atenta e devotamente esta Novena, e 

mereça ser atendido na presença da vossa 

divina Majestade, por intercessão de São 

Gaspar Bertoni, a quem me dirijo com o mais 

profundo ato de confiança. Por Cristo, nosso 

Senhor. Amém.



Seguindo os passos de São 

Gaspar Bertoni

À luz da evangelização, segundo Jesus Cristo, no confessionário 

sempre foi mestre e juiz, médico e pai, aconselhando almas 

angustiadas. Pela sua sabedoria era chamado de "Anjo do 

Conselho". Dirigia-se às multidões com ternura de um pai, 

sabia avaliar o valor de uma alma, era zeloso no trabalho, sábio 

e seguro na doutrina. Por ser um excelente pregador, em 1816 

recebeu da Santa Sé o título de "Missionário Apostólico".



São Gaspar Bertoni nos fala

“O Senhor nos escolheu para sermos focos de 

luz, quase como anjos morando na terra entre 

os homens, como pessoas adultas, entre 

crianças, como homens espirituais, no meio de 

tantos que são ainda carnais. O sol está no céu, 

mas de lá envia seus raios sobre a terra. Assim, 

nós cristãos, vivendo com o corpo na terra, mas 

com o espírito no céu, podemos iluminar e 

acender o fogo, ao nosso redor, com o exemplo 

da virtude.”

(A Gramatica de Padre Gaspar: meditações 

cotidianas, nº 303)



Ladainha de São Gaspar Bertoni
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, ouvi-nos.

Cristo, atendei-nos.

Deus Pai dos céus, tende piedade de nós.

Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós.

Deus Espírito Santo, tende piedade de nós.

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós.

Santa Maria, rogai por nós.

São José, rogai por nós.

São Gaspar Bertoni, rogai por nós.

Fiel discípulo do Crucificado, rogai por nós.

Obediente e dócil à divina vontade, rogai por nós.

Espelho de vida sacerdotal e de Vida Consagrada, rogai por nós.

Mensageiro zeloso do Evangelho, rogai por nós.

Mestre na vida espiritual, rogai por nós.

Anjo do Conselho, rogai por nós.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.

Rogai por nós, São Gaspar Bertoni, nosso pai fundador, para que sejamos 

dignos das promessas de Cristo.



Oração Final
Ó Pai, que inspirastes o vosso servo sacerdote 

São Gaspar Bertoni a dedicar-se todo inteiro ao 

serviço da Igreja, como testemunha e apóstolo 

dos sofrimentos de Cristo: concedei-nos seguir 

o seu exemplo para sermos fiéis operários da 

vossa vinha e mensageiros de vossa palavra. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. Amém.

Pai Nosso

Ave Maria

Glória ao Pai...

São Gaspar Bertoni, rogai por nós.

.


